SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Infrastruktúra-fejlesztés
a
korszerű
szociális
alapellátások
feltételeinek
megteremtése érdekében Kunmadaras Nagyközségben” címmel Uniós támogatásból
bővül és újul meg a Kunmadarasi Önkormányzat fenntartásában működő Szociális
Szolgáltató Központ.
Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata az Észak-alföldi Operatív Program keretében
meghirdetett Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális
fejlesztése című pályázat keretében 135.612.244 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert
el.
A jelenleg a szociális alapellátásoknak helyet adó közel 100 éves épület funkcióját tekintve
többszöri átalakuláson ment át. Évtizedeken keresztül bölcsődei szolgáltatást nyújtott, az 1990es években a bölcsőde megszűnésével az épület egyik felét könyvtári hasznosításra, a másik
felét idősek klubjának alakították át. A könyvtár 2009-ben elköltözött az épületből, így az ott
felszabadult helyiségeknek a szolgáltatásokhoz szükséges átalakítása - az intézmény által
nyújtott szolgáltatások igényeinek és a törvényi követelményeknek megfelelően – mára már
megkerülhetetlenné vált. Az épületben felújítás hosszú évek óta nem történt.
A projektgazda a fejlesztés keretében jelenleg meglévő ellátásai közül a szociális étkeztetésben
ellátottak számát 185-ről 200 főre kívánja bővíteni. Új ellátásként demens- és pszichiátriai
nappali ellátást indít. Ezek keretében 14 fő demens és 12 fő pszichiátraiai beteg nappali
ellátását kívánja megoldani. Ezekből 7-7 fő szakorvosi vélemény alapján a már idősek nappali
ellátásában lévő személyek közül kerül a demens, illetve pszichiátriai ellátásokba. Ezen felül
további 7 új demens és 5 pszichiátriai férőhellyel bővítjük az intézményt. Így összességében 14
új demens és 12 új pszichiátriai nappali férőhely jön létre.
A projekt célja a 200 fős szociális étkeztetés, a 14 fős demens nappali ellátás és a 12 fős
pszichiátriai nappali ellátás infrastrukturális és tárgyi eszközrendszerének megteremtése. A
fejlesztés keretében a szolgáltató központ Kunmadaras Kálvin u. 9, 1563 hrsz.-on található
épülete felújításra, átalakításra és bővítésre kerül, ezzel megteremtve az új és bővülő ellátások
infrastrukturális feltételeit. A nyílászárók, vizesblokk, külső homlokzat, illetve a tetőszerkezet
elavult, melyeknek cseréjére, felújítása megtörténik a projekt keretében. Emellett 130 m2-rel
bővül a meglévő épület, és sor kerül az épület akadálymentesítésére és az ellátásokhoz előírt
parkolóhelyek kialakítására. A projekt keretében beszerzésre kerül egy a szociális ellátást segítő
8+1 személyes kisbusz, valamint egyéb bútorok, műszaki eszközök. A szomszédos Rákóczi u. 2
szám, 1562/2 helyrajzi számon található telken parkolók, kerékpártároló és a projekt keretében
beszerzendő kisbusz tárolását szolgáló gépjárműtároló kerül kialakításra.
A projekt keretében egy napkollektoros rendszer és egy 5,5 kW napelemes rendszer kerül az
épületre telepítésre. A napkollektoros rendszer célja a használati melegvíz előállítása, míg a
napelemes rendszerrel az intézmény külső elektromos energia igényének csökkentése a cél.
A projekt megvalósulása 5 fő részére teremt munkalehetőséget.
A projekt tervezett megvalósítási ideje: 2012. szeptember 1.-2013. augusztus 31.
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